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Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI 

 PRI VÝKONE POVOLANIA  

 

1. UPOZORNENIE 

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy v zmysle ust. § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov 
a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi 
vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 

2. INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Colonnade Insurance S.A. 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Luxembursko 
Názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika 
Sídlo poisťovateľa: Rue Eugène Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko 
Adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Štúrova 27, 042 80 Košice 
Telefónne číslo: 055 6826 222 
E-mailová adresa: info@colonnade.sk 
Webové sídlo: www.colonnade.sk 

3. CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY A DÔLEŽITÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Názov poistného produktu: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania 

Popis poistného produktu:   

a) popis poistenia alebo súboru poistení   

Z  poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania má poistený právo, aby v prípade poistnej 
udalosti  poisťovateľ za neho nahradil škodu, za ktorú zodpovedá  zamestnávateľovi podľa ustanovení Zákonníka práce alebo 
iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy, ak škoda  bola spôsobená pri plnení pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním. 

b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období  

Poistnou dobou je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva. Poistným obdobím je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné. 

c) poistné riziká  

Všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a pod. pomeru, 
pokiaľ táto jeho zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho 
pracovnoprávne vzťahy.  

d) všeobecná charakteristika poistného plnenia  

V poistení zodpovednosti za škodu platí, že poistné plnenie  sa poskytuje priamo poškodenému (zamestnávateľovi); poškodený 
však priamo nárok na náhradu škody, či na poistné plnenie voči  poisťovateľovi nemá. Poistné plnenie je poskytované formou 
peňažného plnenia.  Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky poistnej sumy. Poistený sa podieľa na poistnom 
plnení spoluúčasťou dohodnutou v poistnej zmluve, resp. v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania (ďalej len „ZD-Zodpovednosť“). 

Spôsob určenia výšky poistného plnenia 

Výška poistného plnenia závisí od skutočností a súm, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve. Výška poistného plnenia sa nerovná 
automaticky výške poistnej sumy. 
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania má poistený právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil škodu, ktorú je poistený povinný podľa Zákonníka práce alebo iného pracovnoprávneho predpisu nahradiť 
zamestnávateľovi. Ak poistený spôsobí zamestnávateľovi škodu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na 
motorovom vozidle, ktoré má zamestnávateľ havarijne poistené (KASKO), poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do 
výšky spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve havarijného poistenia. 
Podrobný popis spôsobu určenia výšky poistného plnenia  je uvedený v ZD-Zodpovednosť čl. 7-Plnenie poistiteľa. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie 

V niektorých prípadoch napriek tomu, že poistený zodpovedá za spôsobenú škodu,  nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie. Ide o tzv. výluky z poistenia. Napr.: 
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil:  

a) po požití alkoholického nápoja alebo po požití či aplikácii omamných alebo psychotropných látok; 
b) pri výkone práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem dohôd o pracovnej činnosti  

v zmysle Zákonníka práce; 
c) zamestnávateľovi, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. 

2. Poisťovateľ nenahradí škodu: 
a) ktorú sa poistený zaviazal uhradiť nad rámec stanovený právnymi predpismi;  
b) vzniknutú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať; 
c) vzniknutú stratou zverených predmetov; 
d) ktorá vznikne vyrobením nepodarku. 

Podrobné popisy uvedených prípadov, ako aj  ostatné výluky z poistenia,  sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie vecí a iného majetku, zodpovednosti za škodu a finančných strát (ďalej len „VPP“) čl. 13-Výluky z poistenia a   v ZD-
Zodpovednosť čl.4-Výluky z poistenia. 
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Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného  

Výška poistného sa určuje najmä v závislosti od výšky poistnej sumy a rizikovej skupiny poisteného. Riziková skupina je závislá od 
druhu vykonávanej pracovnej činnosti poisteného a územnej platnosti poistenia. Poistné za poistné obdobia, resp. poistnú dobu (ak 
je poistná zmluva uzatvorená na dobu určitú),  termíny splatnosti a údaje k úhrade poistného prevodom alebo peňažným 
poukazom, sú uvedené v poistnej zmluve. 
Dôsledkom nezaplatenia poistného  poistenie zaniká: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo prvé poistné za poistnú dobu nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti; 
b) ak poistník najneskôr v posledný deň poistnej doby  (v prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú) neuhradí poistné na 

ďalšiu  rovnakú poistnú dobu. 
Poistenie však nezanikne, ak uplynie doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté, ak poisťovateľ alebo poistník najmenej šesť 
týždňov pred uplynutím doby poistenia neoznámi druhej strane, že na ďalšom trvaní poistenia nemá záujem a poistník 
najneskôr v posledný deň doby poistenia uhradí poistné. Pokiaľ za takýchto podmienok poistenie nezanikne, predlžuje sa za 
rovnakých podmienok a na rovnakú dobu poistenia. 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy 

Okrem prípadov zániku poistenia dôsledkom nezaplatenia poistného, poistenie môže zaniknúť dohodou, odstúpením, odmietnutím 
poistného plnenia a iným dôvodom zániku poistenia  v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho poistenie  
(Občiansky zákonník) a v zmysle VPP čl.5-Zánik poistenia. 

4.  INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Spôsob vybavovania sťažností 
Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas prevádzkovej doby osobne alebo  písomne na adrese: 
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice. Sťažnosť je možné podať aj 
elektronicky  na e-mailovú adresu: info@colonnade.sk. Podrobnejšie informácie o mieste,  spôsobe podania  a postupe pri 
vybavovaní sťažností sú uvedené v dokumente - Vybavovanie sťažností, ktorý sa nachádza na webovom sídle poisťovateľa. 
Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od  jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na 
okolnosti prípadu  nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením 
predpokladaného  termínu vybavenia sťažnosti. 

Informácie o práve štátu  

Uzatváraná poistná zmluva sa bude riadiť právnym poriadkom  Slovenskej republiky. 
 
 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy s dostatočným časovým predstihom písomne 
oboznámený so  zmluvnými  podmienkami uzatváranej  zmluvy a že ich v písomnej forme prevzal. 

 

 

 

 

V ................................., dňa  ......................... ................................................................... .................................................. 

 meno a priezvisko (obchod. meno) klienta podpis klienta 
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